
 
 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 عملٍة استشهادٌة على:

 مقري األمن السٍاسً والجنائً فً مدٌنة القامشلً

 201رقم البٌان: 

 هـ 3311ذو القعدة   92التارٌخ: 

 م 21-20-1021

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

بْ ُهُم الّلُو بِأَْيِديُكْم َوُيْخزِِىْم َويَنُصرُْكمْ  ََ الحمُد هلل ربِّ العالمين القائل في ُمحكم التَّنزيل }قَاتُِلوُىْم يُ َعذِّ ِمِنيَن،  والصَّةاة والََّّةام َل  يير يلقو امأم ي ن َو ل     ْْ ُُُدوَر قَ ْوٍم مؤ  ِِ ْْ َلْيِهْم َوَي
حبو ومن اتبع ُىداُه إل  يوم الدِّين..  آلو ُو

يَّة الُمتيَِّّرة  انطلَق ليٌث من ليوث اإلسةام ُممتطياً جواده ليعقرُه في مجمَّ  َر َّْ من ُم ج مَّ ع ات ال ع دوِّ ال نؤ ص ي ر  ف ي م دي ن ة ال ق امْ ل ي   عٍ فبعَد توفيق العزيز الحكيم وامأيذ بامأسباب ال
 -ك م ا ن ح َّ ب وُ -هم أبو س ع د ال ُم ه اج ر ح م ل ًة ُ ادق ة َليُمَّتهدفاً مقرَّ  امأمن الَّياسي وامأمن الجنائي الذين ضيَّقوا َل  الُمَّلمين واَتقلوا وقتَّلوا منُهم حتَّ  قبَل الثَّورة  فحمَل 

  واتخاذ ىذا ال تَّ وق ي ت 2102-10-01بعد ظُهر يوم امأحد  04:1بْاحنٍة ُمحمَّلٍة بطنين من الُمتفجِّرات؛ ثأراً لألَراض والدِّماء التي ُأزىقت في ىذه امأرض الُمباركة  ففي الََّّاَة 
ُهم وديل إل  معاقلهم ال ُم ح صَّ ن ة ال ت ي ظ نؤ وا أنَّ ه ا بقلٍب ُمطمئن ويقين َل  اهلل أن يوقع َل  يديو مقتلًة َظيمة  فباغت َ  -تقبَّلُو اهلل-َصمًة ِلدماء الُمَّلمين؛ اقتحَم أبو سعد الُمهاجر 

ول إل  ىدفو؛ فعقرُه ُىناك لُيذيَق النؤصيريَّة ومن ناُرُىم شيئاً ممَّا أذ ْؤ ه داء اقو ستمنعُهم من َباد اهلل الُمجاىدين  فوفَّقُو اهلل للُو ُه مأىلنا وإيواننا  فتقبَّلك اهللُ يا أب ا س ع د ف ي زُم رة ال
 .-ُلَّ  اهلل َليو وسلَّم-وجمعنا وإيَّاك بُصحبة يير امأنبياء 

َتمدناىا من مصادرىم الُم ق رَّب ة؛ م ق ت ل م ا ال ي ق ل ي اوتضاربت امأنباء في َدد جيِ النؤصيريَّة ومن واالُىم التي ولَّت إل  جهنَّم وبئس القرار بإذن الواحد القهَّار  فكانت الحصيلة الت
 منُهم فالحمُد هلل َل  التَّوفيق والَّداد. 01وجرح أكثر من  01َن 

 

 

 

 الفارس البطل يمتطي جواده نسف المقرين بفضل هللا


